Všeobecne záväzné nariadenie mesta č.20/1995 o správe a prevádzke
cintorínov a Domu smútku v Rajci
Mestské zastupiteľstvo v Rajci v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta o
správa a prevádzke cintorínov a Domu smútku v Rajci ( ďalej len „ nariadenie“).
Článok I.
Preambula
1. Dôstojné pochovávanie mŕtvych a úcta k ich hrobom je v našom národe hlboko
zakorenená a pre uchovanie a zveľadenie tejto piety, vydáva mesto Rajec toto všeobecne
záväzné nariadenie.
Článok II.
Zoznam cintorínov a Domu smútku
1. Mesto Rajec zabezpečuje správu a prevádzku cintorínov a Domu smútku na území mesta
Rajec:
2. Na pochovávanie mŕtvych v Rajci slúžia nasledovné cintoríny:
a) mestský cintorín za kostolom sv. Ladislava,
b) evanjelický cintorín na Nádražnej ulici,
c) židovský cintorín – nepochováva sa
Okrem týchto cintorínov nie je možné pochovávať na iných miestach v meste Rajec.
Dom smútku v Rajci sa nachádza na ul. Hviezdoslavovej s.č.1067/6
2. Po smrti občana mesta Rajec, alebo občana zdržiavajúceho sa v meste
Rajec
sú povinní pozostalí, resp. zabezpečujúci pohreb povolať na miesto skonu lekára, ktorý
vystaví „ správu o úmrtí“.
3. Prevoz mŕtvych v iných ako pohrebných vozidlách je zakázaný. V prípade, že lekár
nerozhodne o prevoze zomrelého na pitvu, sú pozostalí, resp. zabezpečujúci pohreb
objednať operatívne prevoz zomrelého do Domu smútku v Rajci. V prípade, že bude
pohreb zabezpečovaný inde, možno zomrelého dočasne umiestniť v dome smútku v Rajci
do jeho prevozu na miesto pohrebu, resp. spopolnenie.
4. Ponechávanie zomrelého v dome nie je možné.
5. Správca domu smútku umiestni zomrelého operatívne v chladničke na schladenie.
Čl. III
Objednávanie pohrebu
1. Pohreb zabezpečuje firma poverená mestom na vykonávanie tejto činnosti za odplatu od
pozostalých, resp. zabezpečujúcich pohreb.
2. Celý priebeh pohrebu si pozostalí. resp. zabezpečujúci pohreb dohodnú v pohrebníctve. Je
úplne v právomoci pozostalých, resp. zabezpečujúcich pohreb a na poslednom prianí
zomrelého, či jeho pohreb bude občiansky alebo cirkevný.
3. Občianske pohreby vykonáva primátor mesta, zástupca primátora, resp. poslanci určení
mestským zastupiteľstvom.

4. Cirkevné pohreby sa rozlišujú podľa vierovyznania a posledného priania zomrelého. Pri
cirkevných pohreboch si tento pozostalí, resp. zabezpečujúci pohreb detailné náležitosti
ešte dohodnú s predstaviteľom miestnej cirkvi. Táto dohoda je vo výlučnej právomoci
pozostalých a nie Mestského úradu.
5. V prípade želania sa nielen príslušníkom katolíckej, alebo iných kresťanských cirkví
zabezpečuje zvonenie na zvonoch kostola sv. Ladislava. Voľba spevákov, hudobníkov a
rečníkov je v právomoci pozostalých, resp. zabezpečujúcich pohreb.
Článok IV.
Správa domu smútku
1. Dom smútku v Rajci spravuje v zmysle nájomnej zmluvy organizácia poverená mestom.
2. Do povinnosti správy domu smútku patrí :
a) udržiavať dom smútku v náležitom stave tak, aby nedochádzalo k znehodnocovaniu
majetku mesta,
b) zabezpečovať hygienicky a esteticky vyhovujúci stav priestorov v dome smútku,
c) zabezpečovať riadnu prevádzku domu smútku (osvetlenie, čistotu, ozvučenie a pod.),
d) udržiavať v prevádzkyschopnom stave chladiace zariadenia,
e) správca domu smútku musí mať vyvesený vo svojej prevádzke platný cenník
poskytovaných služieb.
3. Bežnú prevádzku domu smútku ( svietenie, čistenie, vykurovanie a pod.) a s ňou spojené
energie ( voda, elektrina a pod.) zabezpečuje a platí správca domu smútku.
4. Dom smútku a chladiace zariadenie musia byť v nepretržitej prevádzke, predovšetkým
v letnom období so stále zapnutým aspoň jedným chladiacim zariadením.
5. Chladiace zariadenie možno použiť i na uskladnenie mŕtvych zo susedných okolitých
obcí, ktoré nevlastnia chladiace zariadenie. Pre obce, ktoré vlastnia chladiace zariadenie
len vo výnimočných prípadoch.
6. Po uložení mŕtvych do rakve je povinnosť umiestniť telo s rakvou v dome smútku a
chladiacom zariadení., pokiaľ nie je odvezený na pitvu, resp. ak nemajú príbuzný záujem
odviesť ho na iné miesto na pochovanie ako v Rajci.
7. Pozostalí sú povinní rešpektovať usmernenie správcu domu smútku a cintorínov, ak chcú
mŕtveho pochovať v Rajci. Pre návštevu mŕtveho sa pozostalí dohodnú so správcom domu
smútku a to tak, že pred dňom pohrebu je mŕtvy vyložený za sklom do veľkej miestnosti
len v deň pohrebu.
8. Pozostalí sú za všetky platené služby spojené s pohrebom povinní zaplatiť.
Článok VI.
Správa cintorínov
1.
2.
3.

Cintoríny v Rajci spravuje organizácia poverená mestom, ktorá zodpovedá za
dodržiavanie poriadku pochovávania zomrelých a vykonávanie akýchkoľvek prác na
cintorínoch.
Pre pochovávanie na cintoríne platí plán uloženia hrobov, ktorý je uložený u správcu
cintorína.
Cintoríny v Rajci sú určené na pochovávanie občanov mesta Rajec, ktorí zomreli a pred
smrťou trvale riadne bývali v Rajci. Taktiež občanov, ktorí boli pre svoju nevládnosť
alebo chorobu umiestnení v sociálnych zariadeniach mimo mesta, alebo u svojich
príbuzných.

4.

Pochovávanie iných osôb je možné len po písomnom súhlase Mestského úradu a po
zaplatení poplatku za užívanie verejného priestranstva v sume l 000,-Sk mestu Rajec.
5.
Občan mesta Rajec môže byť pochovaný na ktorýkoľvek živý cintorín v Rajci za
podmienok uvedených v tomto nariadení bez ohľadu na pôvod, postavenie, náboženské
presvedčenie a pod.
6.
Pochovávanie na pôvodné hroby je možné po 15 rokoch, ak nebol predchádzajúci
zomrelý úmyselne pochovaný hlbšie a oddelený pevnou dlho nehnijúcou platňou.
7.
Hrobové miesta dostávajú rodinní príslušníci len do užívania verejného priestranstva,
nie do vlastníctva, minimálna doba užívania je 15 rokov, maximálne 30 rokov dopredu.
Za užívanie verejného priestranstva ako hrobového miesta sú pozostalí povinní platiť
správcovi cintorína poplatok a to nasledovne:
- za jednohrob 250,-Sk na 10 rokov
- za dvojhrob 500,-Sk na 10 rokov
- za hrob detí do 10 rokov sa neplatí, pokiaľ nie sú pochované medzi hrobmi dospelých.
Na ďalších 10 rokov je tiež možné zaplatiť za užívanie verejného priestranstva vopred,
avšak pri zvýšení tohto poplatku pre uplynutím 10 ročného obdobia, má správca cintorína
právo doúčtovať rozdiel zvýšeného poplatku.
8.
V prípade nezaplatenia poplatku alebo nereagovania na výzvy správcu cintorína na
zaplatenie, strácajú pozostalí právo na ďalšie užívanie verejného priestranstva
hrobového miesta a môže správca cintorína na takto uvoľnené miesto dať pochovať
iného zomrelého. V takomto prípade sú obrubníky odstránené na náklady pôvodných
pozostalých, ak sú nezmámi, možno na úhradu nákladov použiť odpredané náhrobné
kamene. Pri náhrobných kameňoch z mramorov či iných prírodných kameňov musí dať
súhlas na likvidáciu takéhoto hrobu a odpredaj kameňov Mestský úrad.
9.
Správca cintorína dbá na evidenciu hrobov významných ľudí a v prípade, že nemajú
nikoho, kto by sa o ich hroby staral, upovedomí o tom Mestský úrad, ktorý zabezpečí
ich údržbu.
10. Mestský úrad vypracuje zoznam významných pochovaných obyvateľov mesta, ktorý
bude umiestnený vo výstavnej skrini na mestskom cintoríne.
11. V starej časti mestského cintorína je možné po uľahnutí hrobov budovať obrubníky,
umiestňovať betónové a mramorové platne, sadiť na hroby menšie okrasné stromky a
kvety. Rozmery obrubníkov, ich výšku, šírku a dĺžku je nutné prispôsobovať okolitým
hrobom. Samostatný hrob môže mať maximálne vonkajšie rozmery 240 cm dĺžka, 120
cm šírka. U dvojhrobu 240 cm dĺžka a 200 cm šírka. Každý prenajímateľ je povinný
udržiavať hrobové miesto v náležitom estetickom a bezpečnom stave.
12. V novej časti cintorína nie je možné budovať žiadne obrubníky z betónu či kameňa, nie
je možné ukladať betónové alebo mramorové platne. Jedine možné sú betónové
základové pätky maximálne v úrovni terénu o maximálnych rozmeroch 30 cm šírka,
50 cm hĺbka a 120 cm dĺžka pre dvojhrob ( 90 cm pre jednohrob), ktorých osadenie ako
základ pod pomník zabezpečí mesto Rajec.
13. Pre nové hroby je vypracovaný plán pochovávania a rozmery hrobov, ktorý musí
správca cintorína, pozostalí i občania rešpektovať. V prípade porušenia tohto
nariadenia je mesto oprávnené odstrániť tieto obrubníky, betóny či kamene bez
akejkoľvek náhrady.
14. Pri každom novom umiestnení hrobu v novej časti cintorína sa pozostalý, na ktorého je
nájomná zmluva na užívanie hrobového miesta písomne zaviaže, že nebude porušovať
toto nariadenie.
15. Na hrobovom mieste možno sadiť len trávnik, menšie stromky a kry, kvetiny.( vzory
hrobov viď príloha).

16.
17.

Pochovávanie mŕtvych na evanjelickom cintoríne v Rajci určuje správca cintorína po
dohode s pozostalými, resp. zabezpečujúcimi pohreb a platia preň rovnaké pravidlá ako
v bode v 11 tohto nariadenia.
Na židovskom cintoríne sa toho času nepochováva.
Článok VI.
Údržba cintorínov

1.

Zimná a letná údržba cintorínov ( mestského a evanjelického )
prístupovej komunikácie chodníkov a okolia domu smútku v Rajci je :
1.1.
Zimnú údržbu cintorínov zabezpečuje Mesto Rajec, alebo ním poverená organizácia:
- zimná údržba mestského cintorína podľa potreby, pričom sa zabezpečuje bezpečná
priechodnosť len hlavných chodníkov. V prípade pohrebu cestu ku hrobom zabezpečuje
správca cintorína. Očistenie okolia hrobu po výkope hrobu ako aj prístupové chodníky
zabezpečuje firma vykonávajúca tieto služby.
- zimná údržba evanjelického cintorína sa zabezpečuje len v prípade potreby pohrebu.
Taktiež na vianoční sviatky musí byť cintorín v bezpečnom stave.
1.2.
Zimnú údržbu okolia domu smútku v Rajci zabezpečuje Mesto Rajec, alebo ním
poverená organizácia, dočistenie zabezpečuje správca domu smútku na vlastné
náklady.
1.3.
Zimnú údržbu príjazdovej cesty do domu smútku v Rajci zabezpečuje Mesto Rajec,
alebo ním poverená organizácia, dočistenie zabezpečuje správca domu smútku na
vlastné náklady.
1.4.
Židovský cintorín sa neudržiava.
1.5.
Letnú údržbu ( kosenie, zametanie a pod.) cintorínov a okolia domu smútku
zabezpečuje Mesto Rajec, alebo ním poverená organizácia.

2.
2.1.
2.2.

Voda na cintoríne a v dome smútku:
Za tok vody z vodovodov mimo zimy, platenie vody z cintorínov zabezpečuje a platí
Mesto Rajec. Otvorenie a zatvorenie vody v priebehu roka sa prispôsobuje
poveternostným podmienkam.
Tok vody v dome smútku, platenie vody z domu smútku zabezpečuje a platí správca
domu smútku.

3.
Údržbu hrobov ako aj polievanie zabezpečujú pozostalí na vlastné náklady.
4.
Osvetlenie cintorína :
4.1.
Cintoríny sa osvetľujú len na nevyhnutnú mieru.
4.2.
Na sviatky zosnulých cca 1 týždeň a to maximálne do 22.00 hod.
4.3.
Na vianočné a novoročné sviatky sa od 20.12. do 6.1 bežného roka do 20.00 hod.
4.4.
V prípade potreby elektrickej energie na cintoríne ( pri oprave hrobu a pod.) je možné
ju zabezpečiť na základe žiadosti prostredníctvom Mesta Rajec za úhradu.
5.
Všetky odpadky z hrobov (kahance, trávu, betóny a pod.) sú povinní všetci návštevníci
cintorínov ukladať len do nádob na tento účel určených. Znečisťovať okolie vlastných
či cudzích hrobov, cintorína je zakázané.
6.
Všetky odpady, ktoré vznikajú správcovi domu smútku a cintorínov( kamene a betóny
z výkopu, polámané dosky a platne) je povinní operatívne správca odstrániť do
kontajnerov na odpady. V obdoby medzi pohrebmi môže mať správca cintorína
pomocné materiály uložené pri dome smútku, resp. pri plote cintorína ( nie pri hlavných
chodníkoch).

7.
8.

Vývoz a zneškodnenie odpadov z cintorína a okolia domu smútku zabezpečuje Mesto
Rajec, alebo ním poverená organizácia.
Zatváranie hlavnej brány zabezpečuje správca domu smútku.
Článok VII.
Budovanie obrubníkov a pomníkov

1. Akékoľvek stavebné zásahy na cintorínoch môžu byť vykonávané len v zmysle tohto
nariadenia.
2. Budovanie obrubníkov, pomníkov sú pozostalí či návštevníci cintorína povinní vopred
konzultovať so správcom cintorínov a sú povinní jeho usmernenia rešpektovať.
3. V prípade nedovolených zásahov, najmä budovanie obrubníkov v novej časti cintorína je
správca cintorína, resp. Mestský úrad v Rajci oprávnený tieto odstrániť bez náhrady škody
spôsobenej prenajímateľovi hrobového miesta.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Každý návštevník cintorína je povinní zachovať na cintoríne potrebnú pietu, nekričať,
nenadávať a nevyrušovať ostatných návštevníkov cintorína. Zvlášť rodičia zodpovedajú i
za deti.
2. Je zakázané brať z cudzích hrobov cudzie veci, sviečky, vázy, ozdoby a pod.
3. Pri všetkých prácach treba rešpektovať toto nariadenie, štatút mesta Rajec, platní právne
predpisy a pokyny správcu cintorína.
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. Vyvesené
bolo 9.8. 1995.
5. Dodatok č.1 k VZN č.20/1995 bol schválený uznesením MZ č.149/2004 zo dňa 9.12.2004
a nadobudol účinnosť 29.12.2004.
6. Dodatok č.2 k VZN mesta č.20/1995 bol schválený uznesením MZ č..... zo dňa ... a
nadobudol účinnosť ..........
V Rajci, dňa .............
I

Ing. Ján Rybárik
primátor mesta

